Zápis č. 13/2016
z jednání výkonného výboru SK Chocerady, konaného dne 01. 09. 2016
od 19:00 v klubovně SK

Přítomni: Benák Fran*šek, Kocábek Milan, Císař Mar*n, Dřízhal Mar*n,

Program jednání:
1. Schůzka se zástupci obce a sponzorů
2. Vyhodnocení letní kino 2016, záměr letní kino 2017
3. Přestupy hráčů v letním období
4. Záměr vyrovnání terénu a jeho další zatravnění v areálu SK
5. PřijeT nových členů, registrace nových hráčů

K bodům programu
1. Výbor se zástupci sponzorů a starostů obcí vyhodno*l předešlou půlroční spolupráci a
činnost oddílů. Pozi*vně se vyjádřil k práci s mládeží, zejména přístup hráčů, rodičů a
trenérů malé přípravky stojí za pochvalu.
Problémy nadále přetrvávají v mužstvu dospělých, kde stále valná většina hráčů
nepociťuje žádnou zodpovědnost za chod mužstva a klubu, nezúčastňuje se tréninků
a neplaT příspěvky.
Závěrem byla domluvena schůzka na 19. září, kdy dojde k dalšímu zhodnocení
působení mužstva dospělých.

2. Letní kino na hřiš* SK Chocerady postupně zhlédlo na třech představeních 80, 97 a
158 diváků, celkem tedy 335 plaTcích diváků.
Příjem činil 16 750,- Kč, 8 000,- Kč přispěl SK Obecnímu úřadu na částečné pokryT
nákladů projekce a 8 750,- Kč putovalo jako příjem do pokladny SK. Bez dotace obce

bychom nebyli schopni promítání uskutečnit, přesto celkově byla akce vyhodnocena
kladně, což je patrné, když se každým dalším promítáním zvyšovala návštěvnost.
Bylo domluveno na příšT rok objednat dalších pět promítacích termínů s Tm, že by se
začínalo již v červnu a promítání by se objednalo i na víkendové termíny.

3. Přestupy hráčů letní období
Od nové sezóny došlo k legisla*vní úpravě v přestupech a hostování hráčů. Již nejde
hostovat, hráč může pouze přestoupit. Abychom nepřicházeli o hráče zejména
v mládeži a Tm, že nedokážeme zaTm obsadit všechny mládežnické kategorie, se
snažíme umisťovat jednotlivé hráče do okolních spolupracujících klubů anebo s nimi
zakládat sloučená mužstva tak, jako v případě Ondřejovských žáků.
V zájmu toho, aby se nám hráči vrá*li do našeho klubu, jsou všechny přestupy
ošetřeny písemnou dohodou. To se týká všech kategorií včetně dospělých.
Jmenovitě máme umístěny tyto hráče v těchto klubech:
Sloučené mužstvo žáků s Ondřejovem – Jan Rychlík, Lubomír Tusjak, Adam Vávra, Petr
Vrtal
TJ Sokol Senohraby žáci – Daniel Císař, Šimon Mařinec
TJ Sokol Ostředek dorost – Jakub Jiřík, Matěj Pavlíček, Vojtěch Krejcárek
FK Uhlířské Janovice – Jakub Rychlík
TJ Kunice – Petr Frinta
FC Tempo Praha – Michal Viktořík
Přestupy v dospělých
Z SK Chocerady do TJ Sokol Netvořice – Daniel Vondrák
Z SK Chocerady do TJ Sokol Ostředek – Václav Budka
Do SK Chocerady přestoupil ze Sokolu Teplýšovice Ladislav Veselý
Zpětný přestup jsme zrealizovali z SK Benešov do SK Chocerady – Mar*n Tůma,
Vojtěch Kuželka

4. Realizace stavebních úprav a údržba areálu
Odsouhlaseno provedení úpravy v prostoru podél starých kabin a čás* u nového
dětského hřiště tak, aby byla plocha poseta trávou a možno jí dále sekat traktůrkem.

V průběhu září proběhne stržení a srovnání zeminy a v sobotu 08. 10. 2016 bude při
brigádě doladěno ostatní

5. Výbor odsouhlasil přijeT těchto nových členů:
Koblasová Jana
Kocábková Vlasta
Císařová Mar*na
Pecha Jan
Špráchalová Kamila
Krejčík Pavel
Hradec Tomáš

Za uplynulý měsíc, kdy probíhal nábor do malé přípravky máme registrováno 22
nových malých fotbalistů a stále je možné se přihlásit. Těšíme se na vás.
Soutěž se hraje turnajově a bude v těchto termínech:
Struhařov – sobota 17. 09. 2016 od 9:30hod.
Chocerady – sobota 24. 09. 2016 od 9:30hod.
Poříčí nad Sázavou – neděle 09. 10. 2016 od 9:30hod.
Senohraby – neděle 16. 10. 2016 od 9:30hod.

V klubovně SK Chocerady dne: 01. 09. 2016
……………………………………………………………
Předseda Kocábek Milan

